
Otwarte Mistrzostwa KF regionu Astrachań 

Zawody są organizowane przez organizację Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu 

regionu Astrachań, RO „DOSAAF Rosji” region Astrachań,  

RO SRR w regionie Astrachania. 

Rosja, region Astrachań 

 

 

Początek: 7 stycznia 2022 o 17:00 UTC Rodzaje modulacji: CW, SSB 

Zakończenie: 7 stycznia 2022 o 18:59 UTC Pasma: 160m, 80m, 40m 

 

Zawody odbywają się w czterech rundach:  

I runda: 17: 00 ... 17: 29 UTC  

II runda: 17: 30 ... 17: 59 UTC  

III runda: 18: 00 ... 18: 29 UTC  

IV runda: 18 :30 … 18:59 UTC 

 

.:: GRUPY KLASYFIKACYJNE ::. 

Grupy zawodników:  

1. Radia z wieloma operatorami i jednym nadajnikiem MOST MIX.  

2. Stacje radiowe z jednym operatorem SOAB CW. 

3. Stacje radiowe z jednym operatorem SOAB SSB  

4. Stacje radiowe z jednym operatorem SOAB MIX. 

5. Stacje radiowe z jednym operatorem SO40 MIX  

6. Stacje radiowe z jednym operatorem SO80 MIX  

7. Stacje radiowe z jednym operatorem SO160 MIX  

8. Stacje radiowe regionu Astrachań (SSB)  

9. Stacje radiowe regionu Astrachań (CW)  

10. Stacje radiowe regionu Astrachań (MIX)  

11. Nasłuchowcy (SWL) 

 

.:: NUMERY KONTROLNE ::. 

Numery kontrolne składają się z RS (T) i numeru sekwencji radiowej. Numeracja ogniw w 

rundach jest pełna. 

Wielokrotna łączność radiowa może odbywać się w różnych pasmach i różnych rodzajach 

promieniowania, a także w różnych trasach. W sumie z jednej stacji radiowej można 

zrobić 8 QSO na jednym paśmie przez cały czas trwania zawodów. 

Komunikacja radiowa może być prowadzona między wszystkimi uczestnikami zawodów, 

niezależnie od ich lokalizacji. 

.:: PUNKTACJA ::. 

Za każdy kontakt radiowy ze stacją radiową regionu Astrachań przyznaje się 10 punktów, 

za pozostałe kontakty radiowe przyznaje się 1 punkt. Dodatkowo za każdego nowego 

korespondenta przyznawany jest 1 punkt na cały czas trwania konkursu. 

Radioamatorzy z Astrachania otrzymują 1 punkt za każdą komunikację radiową. 

.:: OBLICZANIE WYNIKÓW ::. 

Ogólny wynik to suma punktów za łączność radiową i punktów za nowych 

korespondentów. 

.:: NAGRODY ::. 

Zwycięzcy zawodów sportowych są określani przez najwyższą liczbę punktów 

otrzymanych za prowadzenie łączności radiowej w trybie telegraficznym, telefonicznym i 

mieszanym (telegraf / telefon). 

Wyniki zawodów są sumowane osobno dla podgrup zawodników i osobno dla uczestników 

z miasta Astrachań i regionu Astrachań. Sumowanie wyników w podgrupie jest 

przeprowadzane, jeśli jest w niej co najmniej 6 uczestników. W grupach radioamatorów 

Astrachania wyniki są sumowane, jeśli skład grupy wynosi co najmniej 3 uczestników. 

Zwycięzcy Mistrzostw Regionalnych w podgrupach otrzymują dyplomy Ministerstwa 



Kultury Fizycznej i Sportu Regionu Astrachań. W podgrupie radioamatorów Astrachania 

zwycięzcy otrzymują dyplomy Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu Regionu Astrachań 

oraz medale odpowiednich stopni. 

Zwycięzca klasyfikacji generalnej wśród radioamatorów Astrachania otrzymuje Puchar, 

medal Mistrza i dyplom Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu regionu Astrachań. 

.:: LOGI ::. 

Logi w formacie CABRILLO 3. Przyjmowane są log w formie elektronicznej i papierowej. 

Raport musi zawierać: czas łączności (w UTC), pasmo (MHz), znak wywoławczy 

korespondenta (litery łacińskie), numery kontrolne (nadawane i odbierane). 

Strona tytułowa musi zawierać informacje o uczestniku i jego stacji radiowej: znak 

wywoławczy, kategorię, nazwisko, imię, nazwisko, datę i rok urodzenia, ocenę (jeśli 

istnieje), lokalizator QTH, adres domowy i podpis (w przypadku raportu papierowego) . 

 

Po zsumowaniu wyników każdy uczestnik może poprosić o swój sprawdzony log oraz 

wyniki zaodów drogą mailową. Nagrody zostaną wysłane na podany adres domowy. Logi 

należy przesłać nie później niż 10 dni po zakończeniu zawodów. 

.:: ADRES DO WYSYŁANIA LOGÓW ::. 

E-mail: ua6vy@rambler.ru 

UA6VY, Anatolij Nazarow, ul. Szkolna, 3-a, lok. 16, poz. Trusowo, region Astrachań, 

416109,  Strona www: http://astrakhanradio.ruisp.com/ 

 

.:: TERMIN WYSYŁANIA LOGÓW ::. 

17 stycznia 2022  

.::: UCZESTNICY ZAWODÓW ::. 

W zawodach biorą udział krótkofalowcy reprezentujący miasto Astrachań i obwód 

astrachański, różne podmioty Federacji Rosyjskiej, WNP i inne kraje.  

. :: UWAGI ::. 

W zawodach mogą wziąć udział uczestnicy posiadający ubezpieczenie na życie i 

ubezpieczenie zdrowotne od następstw nieszczęśliwych wypadków (OMS). 

Konkursy „Mistrzostwa regionu Astrachań w komunikacji radiowej na HF”, poświęcone 

Dniu Obrońcy Ojczyzny, mają status zawodów korespondencyjnych i są prowadzone 

przez uczestników w lokalizacjach stacji radiowych. 

Protesty są składane i rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem typu „Radio Sport”, 

zatwierdzonym rozporządzeniem Ministerstwa Sportu i Turystyki Rosji z dnia 15.11.2010. 

nr 1227. 

Finansowanie mistrzostw odbywa się na koszt regionalnego oddziału wszechrosyjskiej 

publicznej organizacji sportów radiowych i radioamatorstwa „Związek Krótkofalowców 

Rosji” w regionie Astrachania, sponsoring. Wręczenie certyfikatów dla zwycięzców i 

zdobywców nagród odbywa się na koszt Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu regionu 

Astrachań. 

 

 

(dopisek sp5kp) Logujący w N1MM  mogą pobrać UDC – Kliknij TU   

 

 

 

Źródło: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/309.html 
 
Tłumaczył na PL: 
Krzysztof, sp5kp, sn5n, WEB: https://sp5kp.pzk.pl/ 
Łuków, 7.01.2022 
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